
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu
na rok szkolny 2019/2020

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL

Imię Drugie imię

Nazwisko
Data

urodzenia
 

Miejsce urodzenia Obywatelsto

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Miejscowość 
Kod

pocztowy
 

Ulica
Nr domu/ nr
mieszkania

 

 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Miejscowość 
Kod

pocztowy
 

Ulica
Nr domu/ 

nr
mieszkania

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                                     
(należy zakreślić odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która podała orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 

Nazwa przedszkola, w którym dziecko 
realizuje roczne przygotowanie 
przedszkolne

Inne ważne informacje (np. czy dziecko 
będzie korzystało ze świetlicy szkolnej, 
czy będzie uczestniczyło w lekcjach 
religii/etyki,  stan zdrowia)

 

  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic
Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji

Nie żyje Nieznany
Rodzic mieszka za

granicą

Imię Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Miejscowość Kod pocztowy  

Ulica
Nr domu/ 

nr mieszkania
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon Adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 



Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic mieszka za 
granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Miejscowość Kod pocztowy  

Ulica
Nr domu/ 

nr mieszkania
 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon  Adres e-mail

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych  w celu  zapisania do klasy
pierwszej szkoły podstawowej, w tym wyrażenia zgody na wywieszenie danych  osobowych dziecka na tablicy ogłoszeń szkoły –
lista przyjętych.

Data ……………………...                               ………………..…………………………….
                           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla zbioru uczniowie - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:

a.1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu ul.
Dolne Młyny 60 reprezentowana przez Dyrektora,

a.2) inspektor  ochrony danych  (kontakt:  Szkoła Podstawowa Nr 5  w Bolesławcu ul.  Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec,
telefon 0757345301, e-mail: sekretariat@sp5.boleslawiec.eu),                                                          

a.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań SP 5 w Bolesławcu na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

a.4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,

a.5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
a.6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat,
a.7) posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

a.8) ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

a.9) podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  ustawowym;  jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w procesie zapisu,

a.10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Data ……………………...                                              ……………...…………………………….
                                         czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych


